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AGENDA

Het duurde wat langer, maar de (ge-
deeltelijk) aangepaste inrijd-borden 
met de vermeldingen “Sloten, gem. 
Amsterdam” en uitrijd-borden: “Am-
sterdam” staan nu op hun definitieve 
plekken. De eerdere borden waren 
verkeerstechnisch juist, maar brach-
ten enkele bewoners in verwarring. 
Daarom is de gemeente samen met 
de werkgroep Sloten van de Dorps-
raad een onderzoek gestart. Dat 
leidde tot deze aanpassingen. Door 
de plaatsing van deze naamborden 
wordt en blijft zichtbaar waar de 
grens van het nog resterende lande-
lijk gebied van Sloten ligt en wordt 
de cultuurhistorie gerespecteerd. 

Bobeldijk: “Het misverstand dat je na het passeren van een bord de 
gemeente Amsterdam uitrijdt, is nu 
echt helemaal weggenomen. Ik ben 
blij met dit resultaat dat in goede 
samenwerking met de vrijwilligers 
van de werkgroep Sloten tot stand is 

Zondag 23 augustus
•  10.30 – 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
•  13.00 – 17.00 uur: Aardappelrooidag bij biologische boerderij De Boter-

bloem. Zelf smaakvolle Carolus-aardappelen oogsten en vervolgens (voor 
slechts € 1,- per kilo) mee naar huis nemen. Lenie maakt aardappelhapjes 
en huisband ‘M.G. project’ speelt Engelse folk, country, rock en eigen lied-
jes. Oogsten en dansen op gepaste afstand. Bij heel nat weer gaat het niet 
door. Meer info: ecoboterbloem.nl. Lutkemeerweg 262B, Oud Osdorp.

Dagelijks
•  Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

Sloten-borden zonder misverstanden

Overleden
Op vrijdag 7 augustus overleed Coby van Middelkoop- De Hey. Coby 
(84) van de Osdorperweg (Oud Osdorp). Coby zette zich altijd in voor de 
gemeenschap en was o.a. vrijwilligster bij de ‘Over de Rand’-feesten. De 
meeste bewoners zullen Coby kennen van het voordragen van haar tref-
fende zelfgeschreven gedichten bij de jaarlijkse Dodenherdenking op de 
Osdorperweg. Afgelopen 4 mei ging de herdenking door corona niet door 
en was zij al ziek. Maar, zij had tóch weer een mooi gedicht geschreven, dat 
in deze Rubriek is afgedrukt. De Dorpsraad dankt Coby van harte voor 
haar inzet. 

De Boterbloem blijft!
‘Behoud Lutkemeer’ blijft knokken voor de héle polder. Ondertussen laten 
Trijntje en Erik van de biologische boerderij De Boterbloem weten dat er 
wordt gewerkt aan een overeenkomst met de gemeente Amsterdam over 
het voortbestaan van De Boterbloem. De vooruitzichten zijn niet ongun-
stig. Ondertussen kunnen de zorg, winkel en horeca gewoon blijven door-
gaan. Zij kiezen er nu voor om in ieder geval drie hectare te behouden voor 
biologische landbouw. Zij hopen een samenwerking met andere organisa-
ties uit de Tuinen van West aan te gaan. Binnenkort volgt hierover meer 
informatie. Tot slot: “Zonder jullie steun waren we nooit zover gekomen. 
We zijn jullie zeer dankbaar voor alles wat jullie voor ons gedaan hebben 
en hopen dat jullie ons blijven steunen”, aldus Trijntje en Erik. Kom voor 
eerlijk voedsel of een gezellig praatje (bij een kop thee of appelsap) naar 
De Boterbloem (open van 9.00 tot 18.00 uur; zondag 13.00 – 17.00 uur; 
dinsdag gesloten. Lutkemeerweg 262B, Oud Osdorp

LIEF EN LEED

Portefeuillehouder Erik Bobeldijk (links op de foto) heeft net samen met 
initiatiefnemer en Slotenaar Marc Makkes het gebiedsverlaat-bord op de Vrije 
Geer bij de rotonde onthuld. Als je “Sloten, gem. Amsterdam” uitrijdt, rijd je 
“Amsterdam” binnen.

Door corona dit jaar geen dorpsfeest, maar wel een veilig rommelmarktje op 
het Dorpsplein en de Sloterweg. Iedereen hield zich – mede door de pret-
tige aanwezigheid van gastvrouw Linda en gastheer Fred – keurig aan de 
looprichting en de afstand. Tot het door de felle zon in combinatie met een 
hoge luchtvochtigheid te warm werd, was het gezellig druk op het dorp. Het 
kleine evenement bood volop kans om even met vrienden en buren bij te pra-
ten. Uit respect voor de op 8 augustus in De Oeverlanden vermoorde Bas van 
Wijk (24) uit Badhoevedorp, bleven de vrolijke Slotenvlaggen in de kast.

“Prima verkocht tot het te heet werd…”

gekomen. De bebording is nu geheel 
in lijn met de bebording van verge-
lijkbare andere historische plekken 
binnen Amsterdam. Het is goed dat 
ook de gebiedsgrenzen van Sloten 
voortaan zichtbaar zijn.”

Pittoresk Sloten
Sloten was vroeger véél groter. Ster-
ker nog, het gebied van de voormali-
ge gemeente Sloten, dat volgend jaar 
100 jaar geleden door Amsterdam 
geannexeerd werd, was zelfs nóg 
groter dan het huidige stadsdeel 
Nieuw-West. Het was een uitgestrek-
te landbouw-gemeente, met hier 
en daar een boerderij. De gemeente 
Sloten bestond uit vier ambachts-
heerlijkheden: Sloterdijk, Osdorp, 
Vrije Geer en Sloten. Op de website 
geheugenvanwest.amsterdam staan 
interviews met beelden van hoe het 
er toen uitzag. En op slotenoudos-
dorp.nl leest en ziet u meer over de 
historie. Door de bouw van Nieuw-
West werd het grondgebied van Slo-
ten telkens kleiner. Doordat het Wei-
landje Vrije Geer na het referendum 
(1995) niet bebouwd werd, is er aan 
de noordkant gelukkig nog sprake 
van een groene buffer met zicht op 
de dorpskern. Steeds meer bewoners 
van Nieuw-West ontdekken Sloten, 
dat nu zelfs een Beschermd Dorpsge-
zicht is. Een leuke bestemming voor 
een fietstochtje of wandeling in de 
buurt. 


